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Hivatalos közlemény.
i.

3461./899. szám.
Hirdetmény.

A Léva r. t. város területén lakó, es" 
küdtszéki szolgálatra képesített férfiak alap
lajstromának összeállítására megalkotott ösz- 
szeiró bizottság nevében közhírré teszem, — 
hogy Léva város területén lakó esküdtszéki 
szolgálatra képesített férfiak alaplajstroma 
összeállítva lévén, azt a városház tanácster
mében közszemlére tettem és ott a folyó 
1899 évi julius hó 17-ik napjától bezárólag 
26-ik napjáig d. e. 10 — 11 óra közben bár
ki megtekintheti; mely összeirás ellen és 
az alaplajstromba fölvett egyének kihagyá
sa, vagy a kihagyottak fölvétele végett f. 
évi julius 27-től — augusztus 3-ig bárki fel
szólalhat, — valamint a közszemlére teendő 
felszólalásokra f. évi augusztus 4-től — 11-ig 
bárki észrevételeket tehet; mely felszóla
lások és észrevételek hivatalomba mindig 
d. e. 10, 11 óra közt Írásban vagy szóval 
megtehetők.

Kelt Léván, 1899. julius hó 14-én 
ZBód.og'üa. Lajos, 

polgármester,
mint az összeíró bizottság elnöke.

II.
3Ö69./899. szám.

Hirdetmény.
Léva város képviselő testületé homok- 

akuázás czéljalra megfelelő terület megvé
telét vévén czéiba — az özvegy Kaizer 
Mihály né és Mácsai Lukács szőlő tulajdo
nosok által benyújtott ajánlatok felett s a 
vétel tekintetében hozandó határozatát az 
1886 évi XXII t. ez. 110 §a rendelkezésé
nek megfelelőleg folyó évi augusztus hó 30-ra 
kitűzött ülésének tartotta fen, miről a kép
viselő testület tagjait a hivatkozott §, ér
telmében a gyűlésen való megjelenést kér
ve — ezen hirdetmény utján értesítem.

Kelt Léván, 1899. julius hó 16-áu 
Bódogh. Lajos, 

polgármester.

III.
3568 /999. szám.

Hirdetmény.
A lévai uradalom által a lévai 72 számú 

ház folytatásában felállítani szándékolt szi
lárd kerítés czéljaira átengedi kért 25 □ mé
ter közterület eladása felett a képviselő tes
tület folyó évi augustus hó 30-nak délutáni 
4 órájára tűzött ülésében hozza meg hatá
rozatát.

Miről:
a képviselő testület tagjait a gyűlésen való 
részvételt kérve — az 1886. évi XXII. t, ez. 
110§-ának megfelolöleg ezen hirdetmény ut
ján is értesítem.

Kelt Léva, 1899. julius hó 14-én 
Bód-og-lx Lajos, 

polgármester.
IV.

6ó7.|1899. sz.
Hirdetmény.

Ezennel közhírré teszem, hogy az 1899. 
évre szóló általános jövedelmi pótadó kive
tési lajstrom a lévai m. kir. pénzügyigazgató- 
ságtól leérkezett és az Léva város adóhiva
talánál a hivatalos órák alatt mai naptól szá
mított 8 nap alatt megtekinthető, a hol is a 
netáni észrevételok megtehetők.

Városi adóhivatal.
Léván, 1899. julius hó 11-én. 

Szllassy Sándor, 
főjegyző.

v. adóhivatal főnöke.

Aratás.
Magyarországnak, a teljes egészé

ben agrikultur államnak kétségkívül 
a legfontosabb időszaka az aratás. Mil
liók állanak ilyenkor az aratás előtt 
az időjárás szeszélyeire bízva; s egy 
egész országnak úgy szólván egy esz
tendei szükségletét van hivatva fedezni 
az aratás.

Nem csoda, ha a magyar gazda oly 

aggódva várja azt az időt, melyben 
megjutalmazva látja egész évi fáradt
ságát.

Elközelgett az aratásnak várvavárt 
ideje. Sok szűkölködő ember nélkülö
zések között várta, hogy a sarlót, ka
szát a jó terméssel kecsegtető gabo
nába merítsék. Megjött az is. Az ara
tók dologra készen állanak, hogy a 
gazdának betakarítsák azt, amelyért 
oly sokat kellett fáradozni, költekezni. 
A gazda örvendezve látja a kifejlett 
szemekkel megtelt kalászok sárguló 
sokaságát. A szegény örül, hogy a jó
termésből ő is kiveheti a maga részét. 
A természet gazdagon megtérített asz
talánál boldog és szegény részesülnek 
az ur áldásának jótékonyságában.

A gazdálkodásnak, emez igazán 
szép foglalkozásúak, koronája az ara
tás. A jó gazda egész éven át dolgo
zik és költ, annyi munka és kiadás
nak ilyenkor veszi hasznát, amikor 
kecsegtető reményét teljesülni látja. 
Az aratás örömünnepe a szorgalomnak. 
De hányszor megtörténik, hogy a sok 
fáradtság mutatkozó gyümölcsét fagy, 
aszály, sok eső, jégverés, más hasonló 
elemi csapások teszik tönkre. Annál 
örvendetesebb, ha a kedvező időjárás 
mellett kifejlett termést betakaríthat
juk. Ma már látjuk, hogy vármegyénk 
területén aratásra készen áll a jó ter
mést mutató gabona.

Szakértő gazdák állítása szerint 
Magyarországon csak igen kevés he
lyen van az idén oly szép gabona, 
miut a garammenti síkságon.

A gazda örül, hogy jó termése van. 
11a azonban kötelezettségeit kiegyen
líti, kérdés, mennyi marad meg a jó 
termés mellett is. Rendszerint a gabo
naárat lenyomják a csépléskor. A meg
szorult, vagy számítani nem tudó gazda 
alig vájra, hogy a termést kivegye a 
szalmából, rögtön piaczra viszi nem

csak a felesleget, hanem annyit, ameny- 
nyinek szüksége van az árára.

Most is lesz elég olyan gazda, aki 
nem várja be, hogy a gabonaár meg
állapodjék, bármily áron piaczra zsá
kolja termését. Ez a helytelen gazdál
kodás, de nem csodálkozhatunk rajta, 
mert a múlt évek szűk termése ked
vezőtlen helyzetbe juttatta még a szá
mitó gazdát is s most úgy segít ma
gán, a hogy tud.

A gabonaárát a lehetőségig lenyom
ják, hogy a kereskedők, malmok lehető 
olcsó áron szedjék össze a termést s 
ha egyszer a termés eladásra szánt ré
sze elfogy, megkezdődik a börzejáték, 
a nyerészkedés, mely által felcsigázzák 
az összevásárolt gabna árát. Nem kell 
hinni, hogy hazánk más vidékén és 
külországokban is olyan jó a termés, 
miut az áldott garammelléki talajon. 
A mesterséges ársülyesztés, áremelés 
és a külföldi kedvezőtlen termés miatt, 
most sem lesz olcsó a gabona. Épen 
azért jó lesz gazdáinknak óvatosaknak 
lenniük s csak azon részét eladni a 
termésnek, melynek árára okvetlenül 
szükségük van.

Ilyenkor érezhetjük leginkább szük
ségét az olyan gazdasági elevátornak, 
mint a minőt városunkban a barsme
gyei gazdák szándékolnak felállítani. 
Valóságos istenáldása lesz ez a kisgaz
dának, ki az elevátor védelme alatt 
kényelmesen bevárhatja a gabonaárak 
teljes mogszilárdulását s akkor viheti 
piaczra termését, a mikor épen akarja.

A barsmegyei kisgazdáknak is az 
volt a romlásuk, hogy akár mennyi 
volt is a termésük, soha sem tudtak 
boldogulni, mert az ő szavaikkal élve a 
learatott termésnek száz helye is volt. 
Sok gazda még a vető magot is köl
csön kérte. Azonban a kis gazdákat 
minden felől ért számos elemi csapás 
bizonyára intésül szolgál arra nézve,
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Imádkozásszerü áhitat feg el, midőn 
reád gondolok. Szeretnék térdre borulni 
előtted és imádkozni ájtatosan, igaz szív
ből, hogy lelkem megtisztuljon és megkö
zelíthesse a te lelked tisztaságát. Szeretnék 
lábaid elé feküdni és elégni, elkárhozni, 
üdvözölni forró lehelleted kéjétől.

Mert te vagy az erény, a fenséges ár
tatlanság, az egyedül való fogalom az alko
tásban, mely meghódolásra, imádkozásra 
kényszerit. Te fehérebb vagy, mint a hó
pille, mely e pilanatban hullott alá a ma
gas felhőből, hova a földnek mocskoló pora, 
füstje felszállni nem bir. — Ragyogóbb vagy 
miül a csillag, mint a harmatcsepp, mely 
tavaszi hajnalon született.

Téged szült az erő, a tudás, te szül
ted a sugárt, hogy tüzet gyújts a férfi 
kedélyben és bevdágitsad, átmelegitsed 
ezt a homályos, kietlen életet. Te vagy 
a gyöngeség, mely csak azért jött a világra, 
hogy legyőzze az erőt. Te erős vagy a 
gyengeségedben.

Tőled vesz kölcsön erőt a hatalom, 
hogy tovább alkothassa a világot.

Te vagy az ideál, az isten megterem
tette, te fenntartod a világot. A teremtés 
rejtélyes, szent titkát te örök időktől fogva 
őrized, te óvtad meg az embert a kísérte
tektől, előtte voltál, biztattad, lelkesítetted, 
ha csüggedett, visszahívtad az életbe, mi
kor távozni akart, mellette voltál és ö nem 
tudott elhagyni téged.

És volna o férfi, aki elhagyni bírna ? 
Hiszen te övé vagy, húsából való hús, vé
réből való vér, még csontod is az övéből 
lett kikölcsönözvo. Hogy meg volt teremtve 
minden, egy ajándékkal lepte meg az isten 
a világot, növirágot adott a him virágnak.

Hiszen te érted hagyta el a férfi a 
paradicsomot. Egy pillantásodért, mely egy 
ismeretlen világ volt neki még, odaadta 
egész meglevő boldog világát.

Elhagyta istenét, mert te több voltál 
neki, téged jobban szeretett. Fárasztó mun
kával cserélte föl az örök nyugodalmat, a 
renyhe élvezetet, de csókodban bő jutalmat 
nyert érte.

Mi a paradicsomnak minden mámora 
ahhoz a mennyországhoz képest, mely a te 
ölelésedben rejlik? Megirigyelte az ember 
boldogságát az isten és levette róla párt
fogó hezét.

Hogy megring formás termeted, nád
szál a tó vizén nem ring oly kecsesen. Meg
bontod a gondolkozó észt. Láz gyűl ki a 
férfi agyában, hogy átkarolja hajló derekad. 
Ki sima vissza melletted az elvesztett édent, 
ki vágynék a menyországba mellőled el ? 
Csak a pokolban lehet olyan tűz, mint a 
te szived vonzalmában, a te szemedbe lopta 
Prometheus a szikrát. Inkább te véled el- 
kárhozni, mint megüdvözülni te nélküled.

És ha derengeni kezd telkedben lé
nyed jelentőségének tudása, ha megtudod, 
hogy te vagy világa, élete a teremtett vi
lágnak : ob, milyen kifej ezhetetlen báj öm
lik el lényeden. Nincs a teremtésben mihez 
hasonlítani lehetne téged. Bimbó ha feslik 
és tavaszi hajnal, mikor fakad özönnel 

volna bár, hogy kápráztatna a tömeg bű
völő hatalma, nem olyan tündéri szép, nem 
olyan bűvös-bájos, mint egy pillantása a te 
ártatlanságban égő szemednek.

Talán már születéseddel magaddal hoz
tad a boldogilás csiráit? Ha teremtett 
lényt a fölötte elviharzó idő mogedz, meg
erősít : téged szebbé, szelidebbé tesz. Le
fejti rólad a gyeimek játszi éretlenségét, 
termeted arányai ártatlan lelked arányaival 
fejleuok együtt. Világosság ömlik el arezo- 
don, szemedben fény, szivedben boldogító 
meleg támad fel.

És ha leporlik rólad a gyermekévek 
üde hamva, titkos sejtelem kél telkedben, 
megmagyarázhatatlan vágy éget az élet 
után. A gondolat öntudatos ereje még szu- 
nyadva agyadban, de hatalmasan támad fel 
szivedben az érzés, mert ez a te világod.

És hogy szép hajadonná fejlődtél, egy 
kis világ alakul körüled, a legnagyobb vi
lágok sarkalatos törvényeivel : a vonzással 
és a taszítással. Te vagy a világtest maga, 
kik körülötted vannak csak holdjai annak 
és te vagy a napja is ez élő, küzdő, tolongó 
világnak.

De czélcsap világ ez tenéked, nem ma
radsz meg annak, nem vagy te méh vagy 
hímes pillangó, melynek száz virág a sze
retője, hanem fülembe, a melyiknek csak 
egyért eped a szive.

Eiiuulik az a kor is, melyben szere
tettel bírnád átölelni az egész mindenséget 
és hogy megismertél valakit, döbbenve fut 
vissza minden sugár a szivedbe, hogy aztán 
ez egyre tűzzön szakadatlanul.

És nincsen férfiú, kinek lelkében olyan 

kor égető vágy ne támadjon fel te utánad. 
Tökéletessé nemesedik minden erénye, ha
talmas karakterré kristályosodnak ki apró 
jellem szilánkjai és ez a potentatummá ne
mesedett ideál meghódol a te gyöngeséged- 
nek. Lábaid elé rakja minden tehetségét és 
te, a te tiszta lelked melegségével megsze
rezve visszaadod fegyvereit, hogy fölvegye 
te éretted az élettel való nagy küzdelmet.

E» micsoda élvezet te érted küzdeni. 
A te szerelmed erőt ad a harezra, az aka
dályok legyőzésére; a te lelked nemes von
zódása sarkal a tökéletesség felé való töre- 
kedésre. Egy öleléseddel lángot gyújtasz 
fel a csüggedöben, uj küzdelemre lelkesíted 
a kifáradtat, egy ölelésedtől mézzé változik 
hitvesed szivében minden keserűség, mely 
érte őt a küzdés folyamán és szeretetté a 
gyűlölködése.

A te karjaid között elfelejti férjed a 
külső világot, egy kis fészekbe visszavará
zsolod néki az elvesztett paradicsomot és 
nem jut eszébe az ö vesztesége.

Az isten megteremtette az embert, te 
nemességre emelted öt, nélküled renyhe 
kéjek és élvezetek ingoványába sülyedt 
volna el.

Lejtőre lépett mauap az ember és nagy 
léptekkel halad lefelé, de nem féltem őt, 
áruig te mellette állasz, amíg nem szűnt meg 
a te lelked édes melegét árasztani szét a 
nagy mindenségbe.

—hm.



hogy a? jövőben jobban megbecsüljük 
az isten áldását.

Mert noha a gadának minden es
hetőségre készen kell lennie, mégis 
azért most, midőn kedvező termés ju
talmazza fáradozásait, úgy kell beosz
tania a termés feleslegét, hogy készen 
találja a bekövetkezhető közepes, vagy 
szűk aratás. A gazdának sohasem te
rem annyi, hogy a takarékosságról 
csak perczig is elfeledkezzék.

A spiritizmusról.
(Folytatás.)

A spiritizinus korántsem oly ártatlan do
log, mint amilyennek e'sö pillanatra látszik. 
Kivált a gyöngébb lelkű követői közül már 
is sűrűn szedi áldozatait. Lássunk erre is 
nehány példát.

Egy asszonynak azt a hirt hozta megholt 
kis fiacskájának szelleme, hogy igen unat
kozik s magára van hagyva, s kérte, küldje 
utána testvéreit; mire az asszony másik két 
kis gyermekét vizbefojtotta.

Néha a szellemek valóságos üldözőivé 
lesznek az illetőknek, kik bennük hisznek s 
azok sokszor csak nehezen tudják őket a 
nyakukról lerázni.

Egy vidéki városkában történt nem ré
gen, hogy bizonyos földbirtokos családnál 
egy több év előtt elhunyt orvos szellemét 
idézték. A házi kisasszony, aki a jelenlevők 
közt legbuzgóbb hive volt a spiritizmusnak, 
egy, az ö jövőjét illető feleletére a szel
lemnek oly nehéz töprengésekbe esett, hogy 
megőrült belé s hosszabb időt tébolydában 
kellett töltenie.

Vannak esetek, midőn a dolog még 
szomorúbban végződött; sőt nagyon köny- 
nyen lehetne olykor az öngyilkosságot is, 
mint a spiritisztikus tan folyományát felmu
tatni. Helyén valónak találjuk itt fölemlíteni 
a Budapesti Hírlap 1897. szept. 4. számában 
„Öngyilkos spiritiszta* czim alatt közölt hirt.
1897. szept. 3. Köpösdy Ede intelligens fia
tal ember, Sárközy Ilona nagytrafikjában 
üzletvezető, öngyilkosságot követett el. Zse
bében több Írást találtak, az egyik igy hang
zik : Kötelező.

Én alulírott ezennel kötelezem magamat, 
hogy 1898. október 12-én éjjel 10 és 1 óra 
között Parisban, Francziaország fővárosában, 
abban a helyiségben, ahol e kötelező ki lesz 
függesztve, ha ez egyáltalában lehetséges, 
szellemileg meg fogok jelenni. Erről tanú
ságot teszek, a föltett kérdésekre válaszolni 
fogok, egyszóval megteszek mindent az em
beri tudás érdekében, hogy a síron túl való 
szellemi lét nagy kérdésében tőlem telhetö- 
leg világosságot gyújtsak. Emez eszmétől 
áthatva, magasabb akaratra írtam ezeket.

Budapest, 1897. jul. 26-án.
Köpösdy Ede.

Ezen levél és a hozzá adott magyarázat, 
mely szintén zsebében volt, mutatják, mint 
csavarta el és homályositotta el elméjét a 
spiritisztikus könyvek olvasása. Ezen ma
gyarázatból csak nehány szót idézünk, előre 
bocsátva, hogy a boldogtalan előzőleg a tra
fikban 1927 frtnyi sikkasztást követett el. 
„----------- Én holnap, azaz 1897. jul. 27-én
meghalok, vagyis öngyilkos leszek. Azt, hogy 
bűnt követtem el, mely emberi beszámítás
ban becsület- és szabadságvesztést von maga 
után, kényszerítő eszköznek tekintem, mely 
végzetszerüleg anagy czél érdekében történt."

Azután kívánja, hogy a teremben, mely
ben meg fog jelenni, a zenakar a Fauszt- 
opera egy részletét játszsza, „mert — mint 
Írja — azt nagyon szerettem földi életem
ben." ---------- „Végül négy kérdést jegyzek,
a melyekre első sorban akarok felelni s ezek 
a következők : 1. Van-e öntudatos szellemi 
élet a síron túl ? 2. Érintkezik-e a szellem 
a szellemekkel ? 3. Erintkezik-e a szellem az 
élőkkel ? 4. Szabad-e erről bővebben nyi
latkozni ?"

Az öngyilkosságot nem jul. 27-én, hanem 
szept. 3-án követte el. Az idézett forrás 
szerint előbb még elhamvasztotta irományait 
és a spiritisztikus könyveket és tánczoltatta 
az asztalt. Ugyanezt hozta Lesigan Károly 
fordításában a „Zeitschrift für spiritismus* 
1897. okt. 9. számában.

Nem egyszer volt rá eset, hogy a spi- 
ritizmus a családi élet békéjét is megbon
totta. Egy szellem egy fiatal emberről, ki 
távol a szülői háztól végezte tanulmányait 
azt jelentette egy ízben a szülőknek, hogy 
a fiú lumpoi, pocsékolja a pénzt.

Persze azonnal ment a levél s a fiatal 
embert a szellem bemondása alapján caus 

nyán megintették. A fiatal ember megtudta 
| valahogyan, hogy a szellem lön árulója, elát- 
i kozott minden az asztallábakban s forintok

ban székelő szellemet s keserves levélben 
tiltakozott a szellem alaptalan denuncziácziói 
el en. De a szülök jobban hittek a szellem
nek, a fiú, pedig mindjobban elkeseredett. 
S csaknem szakítás állott be a szülők s 
gyermekük között annál is inkább, mert a 
fiú feldühödve a médiumot, aki hölgy volt, 
tettlegességgel fenyegette, ha továbbra is 
eszközül szolgál a bzüIöí szivek elhidegülé- 
séhez. Végre is hosszas kapaczitáczió s hir
telen otthon-terméssel sikerült a fiúnak a 
szellem által félrevezetett szülők előbbi sze- 
retetét visszanyerni.

Arra is volt már eset, hogy valaki be
csapta a kevésbé ügyes szellemet. — Egy 
úri ember már összetöréssel fenyegette a 
felesége kis asztalkáját, ha még egyszer ki
meri kopogni, hogy az estét hol töltötte. 
Amiből persze családi pörpatvar keletkezett. 
Az asszonyka védte a szellemet, szidta az 
urát, aminek aztán az lett a vége, hogy a 
férjuram mindennap máshová ment. 8 utol
jára is a szellem jött zavarba, egyszer, nem 
tudta megmondani, hol járt a férjuram azon 
éjjel. Persze az asszonyka szivében a gyanú 
mardosó lángja csapkodott, sirt, durczás- 
kodott, férjét hűtlenséggel vádolta. A férj 
pedig nevetett, hogy a szellemet alaposan 
be tudta csapni. Másnap hiteles tanukkal 
igazolta magát s szent lön a béke. Azóta 
pihen e házban az asztalka.

8 mégis, daczára a sok bajnak, mit a 
szellemek okoznak, egyre terjed a spiritiz- 
mus, mert hát ez ma divat s kell, hogy le
gyen valami, ami a századvégi emberek lel
két az újság ingerével izgassa. Vannak csa
ládok, melyeknél naponként tartatnak ilyen 
spiritiszta ülések (séance-ok), hol sokszor 
érdekes dolgok is történnek.

Egy családnál Petőfi szellemét szokták 
ily alkalommal idézni. Egyszer megkérték, 
mondaná el halálának szomorú történetét. 
A szellem nyilatkozatában leczáfolta az ed
digi hipotézisek valamennyiét, kijelenté, hogy 
ő a patakba fulladt, mely a segesvári csata
tért metszi át, midőn az ellenség rohammal 
szorította a honvédeket a patakon át. íme, 
ha a szellemeknek hitelt lehetne adni, mennyi 
hiányos adatot lehetne könnyen földei iteni. 
Legjobb hasznát persze a rendőrség vehetné 
a dolognak, amennyiben t. i. a detektívek 
szerepét egyszerűen a szellemekre bízná s 
akár rendes szellemidéző irodákat is állít
hatna föl e czélra.

Az egész spiritiszta kérdésben legér
dekesebb dolog kétség kivül az volna, meg
tudni, mi az oka a spiritisztikus tünemé
nyeknek ? E részben már több kísérlet tör
tént, de végleges eredményre még nem ju
tottak. Némolyek egészen természeti erők
ből akarják magyarázni e tüneményeket, má
sok csakugyan tulviiági lényeknek — szel
lemeknek — tulajdonítják azokat. 8 alig
hanem az utóbbiaknak van igazuk. Legalább 
ma már be van bizonyítva, hogy e jelen- 
tégeket nem lehet sem a delejes, sem a 
villamos Huidumbói, sem az u. n. ód-elmélet- 
böl kimagyarázni, amint nem lehet például 
a hipnotikus tüneményeket sem megfejteni 
az u. n. mesmerismusból (állati delejcsség- 
böl.) Zöllner elmélete némi figyelmet érdemel 
ki az ismert három dimenzión (hosszúság, 
szélesség, vastagság) kivül egy negyedik 
dimenziót akar behozni és sok tünemény 
megfejtését várja a négy dimenzióju tértől.

Ez azonban mind csak tapogatódzás. 
A kísérletek hosszú sorozatára van még 
szükség, hogy e tünemények okának kér
dése csak megközelitőleg is meg legyen oldva. 
Az azonban minden esetre kívánatos volna, 
hogy ily kísérletek a legnagyobb óvatosság
gal s csakis a tudományos kutatás szem
pontjából eszközöltessenek, nehogy a sajná- 
latraméltó áldozatok száma, — kik a szel
lemi dolgok fürkészése iránti kíváncsiságun
kat már eddig is drágán fizették meg, még 
egyre gyarapodjék 1

F. Zs.

Barsvármegye közigazg. bizottságának 
ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 11-én tartotta ülését Simonyi 
Béla alispán elnöklésével.

Az alispán bejelentette, hogy a közigaz
gatás rendes menetét zavaró esemény a múlt 
hó folyamán nem volt. A vármegye és városi 
tisztikarok személyzetében változás nem 
történt.

A községi és körjegyzői karban azon 

változás történt, hogy Traeger Samu fakó- 
vezekényi körjegyző előrehaladott koránál 
fogva ezen állásáról lemondott.

A kerületi erdögondnokságok szervezése 
alkalmából, a földmivelési miniszter Ro- 
szinszky János ar.-maróthi kerületi in. kir. 
erdögondnok kir. föerdészt erdőmesterré 
nevezte ki, és a liptó-szent-miklósi m. kir. 
állami erdöhivatal vezetésével bízta meg, 
— Karvas Emil zsarnócza-kohói kerületi 
erdögondnokot pedig kir. föerdészszé s a 
komáromi m. kir. erdöhivatal főnökévé ne- 
nezto ki, és egyidejűleg az ar.-maróthi erdő
gondnokság vezetésére Hibbján János fő
erdészt, a zsarnóczakohói erdőgondnokság 
vezetésére Cziti Viktor erdészt nevezte ki.

A múlt hó folyamán Körmöczbánya város 
hivatalait, a garam-szent-kereszti járási szolga- 
birói hivatalt és Újbánya város hivatalait a 
főispán megvizsgálta.

Az országgyűlési képviselő választók 
összeírása a jövő évre összeáliitatott. A lé
vai kerületben összeiratott 4336. Az ar.- 
maróthi kerületben 3264. Az újbányáiban 
2794 választó.

Az állategészségügy terén a járványos 
állatbetegségek ismét szaporodtak ; előfordult 
állatbetegségek a lépfene, takonykor, himlő, 
rühkór és sertés orbáncz ez utóbbi miatt 
Ladoméron 3 udvar, sertésvész miatt Garam- 
Szt.-Kereszten, Kis-Tapolcsányban, Németi
ben és Pázsiton 1—1 udvar zár alatt maradt.

Az idei mezőgazdasági termést illetőleg 
jelenti az alispán, hogy a gazdasági tudó
sítóktól beérkezett jelentések szerint, hogy 
búzával Körülbelül 50694 k. hold van be
vetve. A várható termés 7 31. mm. átlaggal 
számítva 370704 mm. lett becsülve, tehát 
a múlt évi 380135 mm.-val szemben 9431 
mm-val kevesebb. Rozzsal körülbelül 16153 
k. hold van bevetve, ebből a várható termés 
5.75 mm. átlaggal 92890 mm.-ra becsülhető, 
a tavali 87061 mm.-val szemben 5829 mm.- 
val több. Árpával körülbelül 48158 k. hold 
van bevetve, ebből 7 mm.-átlaggal 337106 
mm. termés várható, a tavali 282325 mm. 
terméssel szemben 54781 mm.-val több. 
Zabbal mintegy 12509 k. hold van bevetve, 
mely területen 6.52 mm.-val átlag szerint 
81518 mm. termés várható, a tavali 65281 
mm. terméssel szemben 16231 mmval több.

A kir. főmérnök jelenti, hogy a komá
romi—kálna—g.-berzenczei állami közúton a 
szent-benedeki és szent-kereszti utmesterség- 
ben teljesítendő műtárgy helyreállításokat, 
továbbá az egész útvonalon szükséges úttar
tozékok beszerzését a kerületi felügyelő 
engedélyezte, és ezek biztosítása czéljából 
a versenytárgyalás julius havára kilüzetetf.

A diószeg—nyitra—kálnai kerülőn épülő 
nagy-kálnai garami hidon mederpillér építése 
befejeztetett és a vas felszerkezetböl az el
múlt hó végéig az egyik nyitás teljesen el
készült, mig a második nyílás szerelési mun
kái, az építési vezető jelentése szerint e hó 
25-éig elkészülnek. Az államépitészeti hivatal 
a hid felülvizsgálására már a julius 26-iki 
határnapot a kereskedelemügyi miniszternél 
javaslatba hozta.

A vármegyei főorvos jelentése szerint 
a közegészségi állapot kedvező volt. A vár
megye egész területén junius hó folyamán 
723 trachomás és 189 trachoma gyanús ál
lott orvosi gyógykezelés alatt, kiknek na
gyobb része aratási munkába más megyékbe 
távozott.

Orvos rendőri huila szemle tartatott 
junius hó 6-án Olichó pusztán, holFiliperik 
Mihály béres a háztetőről lezuhant és rög
tön meghalt. Junius 12. Szolcsánszky Mátyás 
hulláján, a ki a lovak közé esett, ezek el
ragadták és ajryon zúzták. Junius 19-en 
Nemcsényben Fábri Vincze béres hulláján, 
aki a kavicsbányában földomlás által agyon- 
zuzatott. Junius 20-án Lekéren Varga Mi
hály hulláján, aki villámcsapás következté
ben halt meg.

A kir. pénzügyigazgató jelenti, hogy 
junius hóban egyenes adóban 13889 frt. 73 
kr. hadmontességi díjban 72 frt. 80 ki. folyt 
be, mely befizetési eredmény múlt év hason 
időszakával szemben az egyenes adóknál 
2368 frt. 12 kr. kedvezőbb, a hadmontességi 
díjnál 12 frt. 35 krral kedvezőtlenebb. — r. t.

Ló és szarvasmarha kiállítás és ló* 
verseny Nagy-Kálnán

A barsmegyei gazdasági egyesület szö
vetkezve a vármegye lótenyész-bizottmá- 
nyával Nagy-Kálnán a lovag Schoeller úr 
tulajdonát képező uradalom istállóiban szep
tember hó 3-án tenyészló és szarvasmarha 
kiállítást és ez úttal kapcsolatosan ügető 
lóversenyt rendez.

I. Tenyészló kiállítás.
Kiállíthatnak barsvármegyei tenyésztők 

ugyancsak Barsmogyében tenyésztett saját 
nevelésű lovakat a következő csoportban : 
1. Csikó nélküli kanczákat. 2. Csikós kan- 
czákat. 3. 3 esztendős kanczákat. 4. Egy 
éves kanczákat. 5. Egy éves méncsikókat.

II. Tenyészmarha kiállítás
Kiállíthatnak barsvármegyei tenyésztők 

ugyancsak Barsvármegyében tenyésztett saját 
nevelésű tenyészmarhákat a következő cso
portban :

I.
1. Bika borjukat. 2. Egy éves bikákat.

3. Két éves bikákat 4. Qreg bikákat,

II.
1. Üsző borjakat. 2. Egv éves üszőket. 

3. Két éves üszőket. 4. Öreg teheneket 
borjastól.

///. Községi bikákat
Tekintet nélkül a tenyész eredetre s 

egyedüli tekintettel a megfelelő minőség és 
tartásra.

IV. Saját nevelésű ökröket. 
Általános határozatok.

1. A kiállítani szándékozók kötelesek 
a szándékukat a rendező bizottság titkárá 
nál Levatich László urnái, .írásban legkésőbb 
augusztus hó 15-ig bejelenteni Nagy-Kál- 
nára. Ezen időn túl bejelentések el nem 
fogadtatnak.

2. A kiállításra elfogadott állatok szep
tember hó 2-án déli 12 órától a helyiségekbe 
bocsáthatók, legkésőbb azonban szeptember 
3-án reggeli 7 óráig a helyszínére hozandók. 
Később érkező állatokat a rendező bizott
ság visszautasíthatja.

3. Az állatok csak a helyszínén díjmen
tesen eszközölt állatorvosi vizsgálat alapján 
fognak a kiállítási helyiségekbe bocsáttatni.

4. Az állatok almozás- és élelmezésé
ről a kiállítás időtartama alatt a rendező 
bizottság gondoskodik. Tetszésére van azon
ban bízva a kiállítóknak, hogy erről maguk 
is gondoskodhassanak.

Dijak és kitüntetések.
A kiállításra beküldött állatok dijakra 

és kitüntetésekre versenyeznek; de verse
nyen kivül is állíthatók ki. A Juryt'a szük
séghez képest a barsmegyei gazdasági egy
let illetve a lótenyésztési bizottmány ne
vezi ki.

Kiosztásra fjgnak kerülni, nagyobb 
tenyészetek díjazására az áldozatkész gaz
dák körében eszközölt gyűjtés folytán ered
ményezett disztárgyas jutalmak, — mint 
első, második és harmadik dijak.

A kisgazdák körében pénzjutalmak fog
nak kiosztatni és pedig a lókiállitás osz
tályában a nagymélt. foldm. ü. m. kir. mi- 
nister úr és Barsvármegye által adományo
zott összegből minden egyes csoportban I-sö 
díj 60 kor. Il-ik dij 40 kor. Ill-ik dij 30 
korona IV-ik dij 20 korona, V-ik dij 10 
korona.

A szarvasmarha kiállítás osztályában 
a n. mélt. földmivelési minisztérium által 
adományozott következő pénzdíjak fognak 
minden csoportban kiosztatni : I-dij 30 ko
rona, 11-ik dij 20 korona, IH-ik dij 10 
korona.

Községek bikái pénzdijban nem része
sülhetnek, hanem elismerő oklevelekkel ju
talmaztatnak.

Minden egyes dij díszes okmány kísé
retében fog kiadatni.

A kitüntetett és díjazott állatok bemu
tatás czéljából a kiállítási nap délutánján 
elő fognak vezettetni, mely után az illetők 
hazavihetők.

Ügető lóverseny.
A kiállítás napján délután 3 órakor 

veszi kezdetét az ügető lóverseny, a mely 
két részből áll.

I. Úrkocsisok versenye.
A melyre csakis barsvármegyei birto

kos és lakos lovai nevezhetők, nevezés a 
verseny napjáig Balogh János rendező bi
zottsági tag urnái Bars-Endréden, a verseny 
napján pedig a helyszínén. Bánatpénz a 
verseny napjáig 20 korona, a verseny nap
ján 30 korona.

II. Kis gazdák versenye.
Jelentkezések a versenyre helyszínén.
Az úrkocsisok nyertesei gyűjtés utján 

beszerzett disz tárgy jutalmakat nyernek. A 
nyertes kisgazdák ugyancsak gyűjtésből 
befolyt pénzdíjakban fognak a helyszínén 
megalakult jun Ítélete alapján részesülni.

Verseny pálya, kilométer kijelölése, va
lamint a beszerzendő disztárgyjutalmak is
mertetése hirdetmény által lesz közzétéve. 
A rendező bizottság az egyesület következő 
tagjaiból alakult meg : Dombay Vilmos, elnök. 
Balogh János, Kosztolányi István, Leiden
frost Tódor, Levatich László, Ordódy Bajos, 
lovag Schoeller Gusztáv, Taubiuger Ágost.

Különfélék.
— Zilahi Gyula mai művész-estélye 

elé a legnagyobb érdeklődéssel néz Léva 
város és vidékének közönsége. A múlt hé
ten az ipolyságiakat és maróthiakat ra
gadta el páratlan szép művészetével, kik 
nem győzik előkelő, rutinos előadását di
csérni. Azt hiBzszük, hogy Léva város közön
sége is oly fogadtatásban fogja nemzeti 
színházunk e kitűnő tagját részesíteni, hogy 
itteui tartózkodásáról egy kedves emléket 
fog vinni magával.

— Hymeu. Bellusi Baross Géza 
a m. kir. postatakarékpénztár első titkára, a 
Ferencz Jozsef-rend lovagja, eljegyezte Lei
denfrost Arankát, Leidenfrost Au
rél honti nagy birtokos és neje, néhai nagy- 
abonyi Gyárfás Mária kedves leányát.

— Nyári mulatság. A lévai intelli
gens ifjúság f. évi julius hó 23-án (vasárnap) 
délután a „katonai íövöldé“-ben a lévai Ste- 
fánia-árvaház javára ezéllövészet, társasjáték, 
tűzijáték, confetti és tánczozal egybekötött 
zártkörű nyári mulatságot rendez. A rendező



bizottság nevében a mulatság előkészítésével * 
a következő tisztségeket bízták meg: Faragó 
Samu, eluök. Bolemau László, Jozsefcsek Gé
za, alekiökök, ifj. Csekey Vilmos, titkár. Ja- 
kabfalvi Barna, pénztáros, ifj. Edinger Jáuos, 
ellenőr. Belépti-dijak : Szomélyjegy 2 korona, 
Családjegy 4 korona. Ételekről és italokról 
gondoskodva van. Kedvezőtlen idő esetén a 
mulatság jul. hó 30-áti tartatik meg. A mu
latság kezdete d. u. 4 órakor. Feiüifizetések 
köszönettel fogadtatnak és birlapilag nyug- 
táztatnak. Jegyek előre válthatók Nyitrai 
és Társa urak üzletében. A mulatság iránt 
igen élénk érdeklődés mutatkozik, s mit 
fiatalságunk meg is érdemel már csak azért 
is, mert sisiphusi munkát végez, midőn a 
lévai közönség apatbiáját felkavarja. Kik 
tévedésből meghívót nem kaptak volna, a 
rendező bizottsághoz forduljanak.

— Kinevezések. A király B á t v a y 
Gyula eperjesi kir. járásbirósági albirót az 
aranyos-maróihi kir. törvényszékhez bíróvá 
nevezte ki. Az igazságügyi miniszter pedig 
Dömötör János aranyos-maróthi kir. tör
vényszéki dijnokot az aranyos-maróthi kir. 
járásbírósághoz Írnokká nevezte ki. Végül 
a pénzügyminiszter Schoeller Lajos körmöcz
bányai lakos a körmöczbányai pénzveröhiva- 
tal mellé rendelt számvevőséghez pénzügyi 
számtisztté nevezte ki.

— A körmöczi elemi Iskolák államo
sítása a küszöbön áll; mint értesülünk a 
napokban tiszteleg Körmöczbánya város 
értelmes közönsége nevében 30 tagú kül
döttség W I a s s i 11< közoktatási miniszternél, 
elemi iskoláinak átvétele végett. — Ha ez 
megtörtént, ugy Körmöczbánya városának 
összes kulturális intézményeit az állam látja 
el. — Az állam tartja fenn virágzó közép
iskoláját, polgári iskoláját és elemi iskoláját 1 
— Szerencsés város 1 !

— Hadgyakorlatok Nagy-Sallókör I 
nyékén. A? őszi hadgyakorlatok augusztus ; 
26-ától szeptember 12-éig Nagy-Salló és a ko- 
morom vármegyei Udvard között fognak le
folyni, a melyen az északnyugati Magyar
országon állomásozó ezredek lesznek össz
pontosítva.

— Gyászhir. S á r g a y Antal kegyes 
tanitóreudi áldozár, ki a múlt évben még a 
lévai főgimnáziumnak volt tanára, e héten 
Kecskeméten 48 éves korában elhalt. Teme
tése rendtársainak s a kecskeméti közönség
nek mély részvéte mellett e hó 12-én ment 
végbe.

— Körjegyzői választás. A fakó- 
vezekényi körjegyzőséget a napokban töltöt
ték be Traeger Sándor nagy-málasi kör
jegyző megválasztása által, ki az előbbi kör
jegyzőnek Traeger Samunak a fia.

— Hűtlen segéd. Virágzó üzlet volt ■ 
Léván a Éried Sándor és társa czég diva‘- 
áru kereskedése, azonban látogatottsága da
czára sem birt zöld ágra vergődni, mert a 
bevétel nem állva arányban a kiadással. A 
társak szét is váltak s mindegyik külön üz- 
letet nyitott. Hanem a volt üzlettársak erősen 
gyanakodtak, hogy valaki megdézsmálta áru
ikat, mert csak igy volt kimagyarázható a 
a folytonos veszteség. Végre véletlenül egyik 
cseléd kikottyantotta, hogy ö bizony több Íz
ben kapott egyik segédtől selymeket, csip
kéket, finom vásznakat s egyéb pipere czik- 
keket; lehet hogy mások is kaptak. A segé
det a rendőrkapitányság hallgatta ki, bizony | 
ö kegyelme nagyon is hosszú ujju volt; sok 
leány szerelmét gazdáinak portékáival fizet
te meg. Az ügyet áttették a büntető bíró
sághoz. Bennünket valóban megrémít az a 
kiterjedt prostitúció, mely annyi sok bajnak I 
volt már szülöoka s a melynek megfékezése 
czéljából a legerősebb rendszabályok alkal
mazását kérjük a rendőrségtől.

— Egyházi kinevezés A herczeg- 
primás Csémy Antal káplánt az alsó-váradi 
plébániához adminisztrátorrá nevezte ki.

— Kath. legényegyesületek nagy 
gyűlése. A kath. legényegyesületek orszá
gos szövetségének alapszabályait a belügy
minisztereim jóváhagyván a magyarországi 
egyesületek augusztus 22 és következő nap
jain Székesfehérvárott nagy gyűlést fognak 
tartani, melyen a lévai katb. legényegyesü
let is küldöttségileg képviseltetni fogja ma
gát. A nagygyűlés munkarendje a követke
ző : Auguszt. 21-én ismerkedési estély. 22-én 
reggeli 9 órakor Veni Sancte. I. gyűlés: dr. 
Steiuer Fülöp püspök megnyitó beszéde. A 
szövetségi alapszabályok tudomásul vétele és 
életbeléptetési módozatok. A „Tisztesipar" és 
„Kolping" társulati közlönyöknek biztosítása 
es fejlesztése. Délután: II. gyűlés: Indítvá
nyok a világ isteni megváltójának a katho
likus legényegyletek által bemutatandó ünne
pélyes hódolat tárgyában, a püspöki kar ál
tal megállapítandó általános ünnepi rend ke
retébem Augusztus 23-án a katholikus legény- 
egylet 50 éves fönnállásának ünneplése : a) 
hálaadó isteni tisztelet, b) diszülés. Délután: 
a katholikus legényegyletek beléletére vonat
kozó indítványok tárgyalása.

— Adomány a tűzoltóknak. Az Assi- 
curazioni generáli trieszti biztositó társaság 
igazgatósága a lévai tüzoltó-egyesületnek 
azon alkalomból, hogy az egyesület a leg
utóbbi tüzeset alkalmával több biztosított 
tárgyat megmentett, 40 koronát adományo
zott, a melyért ez utón is hálás köszönetét 
fejezi ki a tűzoltó-egyesület parancsnoksága.

— Az aratás és a fegyvergyakor
latok. A földmivelésügyi miniszter értesítése 
szerint a cs. és kir. közös hadügyminiszter 
a honvédelmi m. kir. miniszter megkeresése 
folytán akként intézkedett! hogy a Magyar*

országon állomásozó csap xttestesteknél, a tar
talékosok és póttartalékosok idei őszi fegy
vergyakorlatai csak augusztus hó küzepén 
fognak kezdődni s egyúttal az összes magyar
országi hadtestparancsnokságoknak meg
hagyta, hogy az aratás ideje alatt a fegyver
gyakorlatra köteles póttartalékosok és tar
tartalékosok ezentúl a mezei munkások so
rából be ne hivassauak ; ha pedig a mezei 
munkával foglalkozó nem tényleges állomá
nyit legénységnek behívása mindazonáltal 
elkerülhetetlenül szükségessé válnék, ezek
nek a fegyvorgyakorlatok alóli felmentése 
iránt benyújtandó indokolt kérvényei min
dannyiszor kellőleg figyelembe vétessenek.

— A czigányok ellen. Fáraó népére 
rossz idők járnak. Annyi galibát csináltak 
már, hogy a hatóságok megunják a folyton 
ismétlődő „czigány stikliket*, melyek tény
leg már nem illenek bele a modern század 
keretébe. Mint a belügyminisztériumtól le
érkezett rendeletben közölt statisztikai ki
mutatás igazolja, a vidéki községek és fal
vakban elkövetett lopások, betörések, lókö
tések hetven százalékát czigányok követték 
el; ennélfogva aztán elrendeli a belügymi- 
nister, hivatkozással 1881. évben ez ügyben 
már hozott rendeletre, hogy a czigányokat 
a hatóságok ne engedjék a községek és fal
vak határában huzamosabb ideig letelepedni. 
Kivételt képeznek ezen tilalom alól azok a 
czigányok, kik szabályszerű hatósági enge- 
délylyel vásárokra árulni járnak, vagy pedig 
azok a czigány karavánok, melyek vásárra 
menetelük közben, községröl-községre bizo
nyos meghatározott időre tartózkodási en
gedélyt nyernek.

— Legújabb szeuzáczfó. Szinte hihe
tetlen, mire képes manapság a kereskedők 
élelmessége. A hirneves Párisi Nagy 
Áruház (Budapest, Kerepesi-ut 38.) oly pá
ratlan kedvezményben részesíti vevőit mely 
általános feltűnést kelt E fenomenálisan be
rendezett áruház ugyanis fényképészeti mű
termet létesített, ahol bármely arczkép után 
egy művészies kiállítású 60 cm. magasságú 
fényképet készíttet s ezt vevőinek minden 
10 frtnyi bevásárlásnál ingyen adja, csakis a 
díszes papirkeretért (passe partout) számit fel 
1 frt, 50 krt. Valóban csodálatos, hogyan le
hetséges ez, mert a kép oly szép kivitelű, 
hogy 10 frtot testvérek között is megér, az 
áruk pedig, legyenek azok : diszmü- és já
tékáruk, porczellán-, üveg és bőráruk, vas- 
butorok, férfi-, női divatáruk, teljes konyha
berendezések, nászajándékok stb. mind szo
lid, jóminöségüek és amellett olcsók. Az árak 
szabottak, miáltal tulkövetelés is ki van zárva. 
Kívánatra képes nagy árjegyzéket ingyen és 
bérmentve küld a czég.

— Kereskedőink és iparosaink 
figyelmébe. Felhívjuk tisztelt olvasó közön
ségünk figyelmét a „B arai naptár' 1900 
évi 13. évfolyamára, mely most kerül sajtó 
alá. A „Barsi naptár" rendkívül ked
vességnek és nagy elterjedtségnek örvend és 
ennélfogva nagyon alkalmas hirdetések és rec- 
lamok felvételére és azok eredménydus köz
lésére. Felkérjük tehát a t. hirdető közön
séget ugy hirdetéseiket a „Barsi naptár" ré
szére mielőbb beadni szíveskedjenek, mert 
annak nyomását nemsokára megkezdik. Hir
detések felvétetnek Nyitrai és Tarsa könyv
kereskedésében Léván.

— Nagyothallóé. Egy gazdag angol 
urnö, kinek Dr. Nicholson mesterséges fül
dobja a nagyotballást és fülzugást megszün- 
ntette 20000 márkás alapitványt tett Dr. 
Nicholsou intézetének azon kikötéssel, hogy 
ezen összegből olyanok kapjanak mestersé
ges füldobot ingyen, kiknek nincs módjuk
ban, hogy azt máskép megszerezzék. — 
Levelek a következő czimre küldendők: 
B. Y. Nicholson intézetnek, „Longcott*, 
Gunnersburg, London, W. Englaud.

— Rövid hírek: — Árvizek. A Vág 
a múlt heti esőzések következtében annyira 
megáradt, hogy sok helyen egész határokat 
elárasztott szennyes habjaival. — Anglia 
és Írország között tenger alatti alagutat 
tervoznek, mely 55 kilométer hosszú lenne 
s a tenger alatt 40 kilométert futna s mely
nek költségei 300 millió frankot tennének 
ki. — Az orosz trónörökös, György nagy- 
herczeg, Miklós czár öcscse a héten meghalt. 
— Mlhálkovlcs Géza, a budapesti tud. 
egyetem orvosi karán a boneztan hirneves 
tanára e hó 12-én meghalt. — DeWey ten
gernagy, a mamllai győző iránt oly nagy 
az amerikaiak lelkesedése, hogy eddig mint
egy 12000 újszülöttet kereszteltek Dutvey 
névre.

20 krért egy tanyai gazdaság. A Gaz
dasági Egyesületek Országos Szövetsége ez 
idén rendezi első mezőgazdasági kiállítását 
Szegeden. E kiállítással kapcsolatban egy 
tárgysorsjáték is rendeztetik, melynek hú
zása a kiállítás utolsó napján —- szeptem
ber 10-én -— tartatik meg. Az első főnye
remény 50.000 korona érték, melyet a sors
játék rendezésére szövetkezett intézetek ké
szek készpénzben, vagy egy szegedi minta
szerűen berendezett tanyai gazdasággal is 
megváltani. A többi nyereményt főleg kiál
lított gazdasági gépek és eszközök képezik, 
melyek szintén beválthatók készpénzre.

Felhívjuk olvasóink figyelmét e sorsjá-, 
tékra, tekintettel arra a hazafias és közhasz
nú czélra, a melyet az előmozdítani igyek
szik, annál is inkább, mert egy-egy sors
jegyet a legszegényebb ember is megvehet 
lévén ára csak 20 kr. Mint értesülünk e 
sorsjáték iránt szokatlan élénk az érdeklő-

dés s a sorsjegyek nagy kelendőségnek ör
vendenek.

APRÓSÁGOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Modern. Két fiatal ember találkozik azutizáu. 
— Ab ! Ab ! — szólal meg az egyik — tokát Ernő 
barátunk csakugyan megnősült ? — Azt hallom. — 
Es aztán, hogy hívják szeleteire méltó nejét? — 
Húszezer forint, annyit tudok. A másik nevét elfe
lejtettem.

A csavargó tűnődése. — Hm! Már is
mét. egy kifosztott pénztár! Elszökött direktor, Ame
rika I Es én itt csavargók rongyosan. Hej! csak egy
szer lehetnék bankpénztáros és egy jó szókést csinál
hatnék, mindjárt beállanék becsületes embernek. Mert 
van hozzá nevem. Álnevekkel éltem eddig, hogy ne 
blamirozzam becsületes nevemet ezzel a sok komisz 
lopással !

Közönség köréből. i 
i.

A varsányi kápolnára befolyt adako
zás folytatása : Lévai takarék- és hitelinté
zet 5 frt, Sós Karolina 1 frt, özv. Gyenes 
Józsefné 1 frt, Ordódy Endréné 1 frt, özv. 
Horváth Mihályné 50 kr., Visehradszky La
josné 5 kr., Hankesz Gyuláné 20 kr., So- 1 
mogyi Györgyné 10 kr., Szilassy Béláné 1 
frt, Szabó Ilka 15 kr., Nagy Sándorné 20 
kr., Bajacsek I. 30 kr., Farkas Ákosné 50 
kr., Jaross Ferencz 50 kr., Szilaveczky 
Mária 1 frt, Máriássy Istvánné 80 kr., Kiss 
20 kr., Krizsmanek F. 10 kr. Oszuskáné 
10 kr., Bém Antalné 5 kr., Mülner M., 50 
kr., özv. Bakó Ferenczné 1 frt, Márkli Já
nosné Léva, 50 kr., Féja Kálmán 1 frt, 
Pleva István 1 frt, Mucska Mihály 50 kr., 
Luky János 50 kr., Luky Lajos 50 kr., 
Freik István Nixpród, 50 kr., Szabó Péter 
10 frt, özv. Szabó Józsefné Varsány, 10 frt, 
Karácsonyi András 1 frt, Karácsonyi Péter 
1 frt, Köteles András 50 kr., Szabó János 
50 kr., Isten nevében 50 kr., Zánkó József 
1 frt, Poprácz József 30 kr., Vollár István 
50 kr., Beleczky József 50 kr., Gólik Pál 
30 kr., Palkovics Mihály 50 kr., Harsay 
István 1 frt, Liptákné 20 kr., Kollár János 
50 kr., Gyurcsek János 40 kr., VarlValent 
1 frt, Krencsan János 1 frt, Paulus János 
1 frt, ifj Paulus János 50 kr., Bóna And
rás 50 kr., Kutnyár József 1 frt, Köteles 
József 2 frt, Szabó András 1 frt, Kanderka 
János 1 frt, özv. Tótné 50 kr. Varga Já
nosné 50 kr., Tót János 1 frt, Karácsonyi 
János 20 kr., öreg Kutnyárné 50 kr., özv. 
Hegedüsné 20 kr., Kovács Pál 50 kr., Pol- 
csák József 1 frt, Polcsák István 1 frt, 
Karaffa Mihály 50 kr., Varga Mihály 1 frt, 
Karácsonyi János 1 trt, Lehoczky Márton 
Kis-Kér, 2 frt. — Főösszeg 250 frt.

II.
Azok a lévai szedorfák!

Ugyan kinek volna kifogása az ellen, 
hogy Léva háztulajdonosai oly nagy elősze
retettel nevelik portáikon a szederfát, hi
szen ez oly sok oldalú haszonnal jár; édes 
gyümölcséből a kis katlanos jó pálinkát 
főz, terebélyes ágain örömest legelész a 
gyerek sereg, sőt a baromfi is szívesen föl
csipegeti az érett szedret; a levélzete meg 
éppen egyik luxus-czik, a selyem termelé
sének fontos tényezője.

Hogy azonban mért ültetik a jó lévai 
házi urak ezt a latyakos, fekete gyümölcsű 
fát oly előszeretettel házuk diszéül éppen 
a kapufa mellé, bár ők tudják legjobban, 
ez ellen még is lehet a nagy közönségnek 
némi kifogása.

Ha az ember nézi az asphalton sétáló
kat, csodálattal tapasztalja, hogy némely 
ház előtt mily gondosan lekerülnek az as- 
phaltról, mintha bizony annak a portának 
boszorkány lakójától őrizkednének; csak 
egy kis körültekintés s ime a titok meg 
van fejtve. — Idegesek az emberek I An
nak a kapufa mellett díszelgő eperfának 
picziny, incselkedő, fekete gyümölcse ugy 
lóg ott, mint Damokles kardja s a félénk 
sétálót aki ráér gondolkodni is, nehogy 
nyári világos ruhája tarkává változzék, le
kergeti a sárba; mert az már a félénk em
ber sorsa, hogy ha ll-edszer kissé felbáto
rodnék s át megy a fa alatt, potyty, ott 
van a fekete folt a háta közepén, holott a 
gazda évtizedek óta tekintget fel fájára s 
még egy sem potytyant az orrára.

Már hiába magam is a félénkebb em- 
beiek sorába tartozom, már t. i. világos 
kalapom érdekében, azért óva figyelmez
tetem a világos ruházatú sétáló közönséget, 
hogy ha a lelki szorongást, vagy ruhája 
színváltozását elkerülni óhajtja, kérem sze
retettel a szeder-érés idénye alatt ne men
jen magát fényképeztetni és ne sétáljon a 
Deák, László Btb. utczákban sem, mert én 
mosom kezemet.

Reményiem, a tek. Szerkesztőség most 
10-edszer is kegyes lesz a nagy közönség 
érdekében nyugtalanságot szerezni a sze- 
derfás gazdáknak, sőt talán a városi uj 
Magistratus fejlettebb aesthetikai érzék bir
tokában ebben is érvényre juttatja, hogy 
„Léva rendezett tanácsú város* 11

Léva 1899. julius 6.
Tremoló.

Irodalom és művészet.
Schliemann Henrik nagyon szegény csa

ládból született. Minden kincse fiatalsága, tör- 
hetlen akarata, kitartása és becsvágya volt. 
Kereskedőnek állott, hogy vagyont szerezve 
tehessen valamit az emberiségért. Küzdel
mét szerencse kisérte és siker; sokszoros mil
liomos lett. Közben, pihenő óráiban, a görög 
ö»«kor tudományával foglalkozott, miben neje

is segitette. Mikor dúsgazdagon elhagyta az 
izgalmas kereekedoi pályát, óriás vagyonát 
a tudomány hasznára, az ős-kor ismeretének 
előbbre vitelére akarta használui. Ásatni kez
dett azon a helyen, a hol kutatásai után az 
ősrégi Mykeue romjait sejtotte. Tudományos 
törekvéseiben is szerencsés volt. Egy egész 
város romjait sikerüli kiásatuia; az első vá
rost, melyet ismerünk, a legelső civilisatió 
nyomait találta meg és tárta fel. Az ö révén 
tudjuk, hogy a görög szellem minden kincsé
nek elemei kölcsönzöttek.

Kutatásának kincsei most jutottak el hű 
reproductiókban a magyar közönséghez. Meg
hozta őket a „Nagy Képes Világtörténet* 32. 
füzete, mely a szövegben bőven szól a my kénéi 
kultúráról. A tizenkét kötetes nagy munka 
szerkesztője Marczali Henrik, egyet, tanár, 
a görögökről szóló kötet szerzője dr. Gyom- 
lay Gyula akadémikus. Egy kötet ára díszes 
félböraötésben 8 frt; füzetenként is kapható 
30 krjával. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható Nyitrai és Társa könyvkereskedé
sében Léván.

Szerkesztői üzenetek.
R. E. Kapuvár. A verseket megkaptuk. Alkalomad 

tán közöljük. — N. V. Gr. KÍS Sallo. A verset átnézzük! 
Kisebb közleményeket szívesen fogadunk. Állandó mun. 
kattársakkal el vagyunk látva. — K. L. Léva. Tárczá 
járói átolvasás után nyilatkozunk.

Henneterg-selyeni ???£
65 krig méterenként — csak akkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — 
fekete, fehér és színes, — a legdivatosabb 
szövés, szín és mintázatban. Privát-fo
gyasztóknak postabőr és vámmen
tesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával 
küldenek. Henneberg G. selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállitó) Zürich- I 
ben. — Magyar levelezés. Svájczba két
szeres levélbélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza: m.-mázsánként 8 frt 70 kr,9 trt. — Két
szeres — frt— kr.— frt — kr. — Rois 
6 frt 70 kr. 6 frt 80 kr. Árpa 6 frt 20 
6 frt 30 kr. Kukoricza 5 frt 20 ár 5 frt 30 
kr. Bab 5 frt 80 kr. 6 frt —kr. Zab 5 frt 80 ar 
6 frt 10 kr. Lencse — frt — kr. — frt — f r 
Köles — frt — kr. — frt — kr.

Nyilttér.
i.

Jobb házból való fiú tanonczul azon
nali belépésre fetvétetik

Weil J'aJna.'b
úri és női divatáru ürletében,

II.
Tűzifa árverési hirdetmény,

A beszterczebányai püspöki uradalom 
Írásbeli ajánlatokkal egybekapcsolt nyilvános 
árverés utján utján áruba bocsájtja az 1899-ik 
évben üzemterv szerint kihasználandó követ
kező bükk és tölgy tűzifát és haszonfát:

1. Bars-berzencze község határában tö- 
vön lévő 1000 üm3-re becsült tűzifát.

2. Bars-berzencze község határában tő
vön levő 370 m3 re becsült haszonfát.

3. A Bars-Berzencze község határában 
kikészített tűzifát (1290 hasáb 59 dorong.)

4. Csejkö község határában tövön lévő 
1500 üm3-re becsült tűzifát.

Bánat pénz fejében leteendő, illletve az 
ajánlathoz csatolandó
1) a bars-berzenczei tövön lévő tűzifára 70 frt.
2) a „ „ „ haszonf. 100 „
3) a , kikészített tűzifára 130 „
4) a csejköi tűzifára ....................... 90 „

A zárt ajánlatot tevőkről feltételezte- 
tik, hogy azok az árverési és szerződési 
feltételeket ismerik és magukat azoknak 
alávetik.

Az árverési és szerződési feltételek az 
uradalmi főfelügyelőnél Garam-Szt-Kereszten 
és az uradalmi főerdésznél Bars-Berzenczén 
tekinthetők meg.

Az árverés f. évi julius hó 28-án d. e. 
10 órakor Bars-Berzenczén az erdőgondnok
ság hivatalos helyiségében fog megtartatni.

Kelt Gr-Szt-Kereszten, 1899. évi julius 
hó 10 én.

Rimély Antal 
urad, főfelügyelő.

III.

MINT NYÁLKA OLDÓSZER
ugy magában mint meleg tejjel vegyítve 
köhögésnél, regedtaégnél, tüdőhurut
nál stb. legjobb győgysikerrel ajánltatik. 
Nehézen emésztő, gyomerhnrnuál 

kitűnő hatása van!
Főraktár: AMSTETTER IMRE czégnél.


